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บนัทกึการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสำอางไทยครั้งที ่3/2564 
วนัพธุที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  

ผา่นระบบ VDO Conference Microsoft Team 

 
รายชือ่กรรมการทีเ่ข้ารว่มการประชมุ ผา่นระบบ VDO Conference MS Team    

1. คุณเกศมณ ี   เลิศกิจจา 
2. ดร.ปรีชากร   สุวรรณเพ็ญ 
3. คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ    
4. คุณชนะชัย    วรรณประเสริฐ 
5. คุณมุกดา      โจวตระกูล          
6. คุณนาคาญ์    ทวิชาวัฒน ์
7. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ 
8. คุณสายใจ      พรหมเดเวช 
9. ดร.สุษิรา       สุดกรยุทธ์ 
10. คุณฐิติ          ตัณฑสุทธิ์ 
11. คุณศิวาพร     เฟ่ืองฟูสิน  
12. คุณวัชราพร    ผาวิจิตราสกุล 
13. ดร.ธนกร       เวียงศรีพนาวัลย์ 
14. คุณมณีรัตน์    สุขจิตร 
15. ดร.นีรนารถ   จิณะไชย 
16. คุณชนิดา      อยู่เชื้อ 
17. คุณภูสิฏฐ์     ศรีโรจนภิญโญ 
18. คุณสุพจน์   รุ่งเจริญ 
19. คุณสมบัติ     วนาอุปถัมภ์กุล 
20. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต 
21. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 
22. ดร.พรรษชล ลิมธงชัย 
23. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 
24. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล                     
 

รายชือ่กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชมุ  
1. ดร.พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี 
2. คุณณัฏฐ์ชร    ปุณมนัสโภควชิญ์  
3. คุณยลธิดา     พานิชปรีชา 
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4. คุณภูวดล     อ้างสันติสุข 
 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. คุณเทพนิมิต   ทองจันทร์        สมาชิก TCMA 

 
เปิดประชมุเวลา 13:00 น. 

 
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
วาระที ่1: ประธานแจง้ใหท้ราบ 
 ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่าปัจจุบันนี้มีกฎหมายเปลี่ยนถ่ายมากมายที่อาจส่งผลต่อธุรกิจเครื่องสำอาง 
ซึ่งทางประธานเองหากทราบข้อมูลจากทางใดจะรีบส่งให้กรรมการเพ่ือนำไปพิจารณาและส่งต่อแก่สมาชิกสมาคม
ต่อไป 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 
วาระที ่2: รบัรองรายงานการประชมุ 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3: เรือ่งสบืเนือ่ง 
3.1 ความคบืหน้าการเรยีกเกบ็คา่บำรงุสมาชกิสมาคมฯ ป ี2564 (โดย คณุมกุดา) 
 คุณมุกดาแจ้งความคืบหน้าดังต่อไปนี้ 
 - มีผู้สมัครสมาชิกใหม่เป็นบุคคลธรรมดา วัตถุประสงค์เบื้องต้นเนื่องจากสนใจการจัดสัมมนาที่จะจัดใน
 วันที่ 20 ส.ค. 2564 จำนวน 1 ราย 
 - สมาชิกชำระปี 2563 และ 2564 จากสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกตลอดชีพ แจ้งว่าไม่ทราบการเปลี่ยน
 สถานะเป็นสมาชิกรายปีตั้งแต่ปี 2561 จำนวน 5 ราย 
 - สมาชิกรายปีปัจจุบัน ตรวจสิทธิ์ก่อนสัมมนาฯ ทำจ่ายค่าบำรุงสมาชิกปี 2564 โดยแจ้งว่าไม่ได้รับใบ
 แจ้งค่าบำรุงสมาชิกประจำปี จำนวน 2 ราย 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบและให้คุณมุกดาติดตามต่อไป 
 
3.2 ความคบืหน้าการจดัหาเจา้หน้าทีส่มาคม (โดยดร.สษุริา) 
 ฝ่ายเลขานำเสนอตารางสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาคมหลังจากได้รวบรวมข้อคิดเห็น 
จากคณะกรรมการแล้ว โดยงานหลักท่ีต้องรับผิดชอบจะเป็นงานธุรการ, งานเอกสาร  และงานด้านการประสานงาน 
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ทั้งนี้กรรมการสมาคมจะมีส่วนช่วยในงานด้านอื่นเพ่ิมเติม เช่น งานส่วนสมาชิก โดยฝ่ายสมาชิก, รายงานการประชุม 
และการจัดทำจดหมายหรือหนังสือเพ่ือยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยฝ่ายเลขาหลังจากกรรมการเห็นชอบแล้ว จะ
ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 1 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบและให้ดำเนินการต่อไป และฝากกรรมการให้ช่วยหาเจ้าหน้าที่สมาคมด้วย 
 
3.3 ความคบืหน้าเรือ่งการจดัประชมุสัมมนาแกส่มาชิก (โดยฝา่ยหารายได้และฝา่ยวชิาการ) 
 คุณรัตนาภรณ์ รายงานว่ามีคนสมัครเข้าประชุมสัมมนามาแล้วทั้งหมด 131 คน ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ทั้งนี้มีบางส่วนยังไม่ได้ชำระเงิน และมอบหมายให้คุณมุกดา ติดตามยอดชำระเงินที่คงค้าง และให้ปิดรับ
สมัครกรณีที่ต้องเก็บเงินตามเห็นสมควร 
 คุณศิวาพร ตัวแทนของฝ่ายหารายได้และฝ่ายวิชาการ ขอมติคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการดังด้านล่าง 
1) ปรับเวลาการประชุมจาก 2 ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมง 30 นาที เพ่ือให้การสัมมนาไม่เร่งจนเกินไป ทั้งนี้จะคงเวลาเดิม
ในการเริ่มประชุมแต่จะเลิกช้ากว่าเดิมครึ่งชม  
2) ขอเสนอให้ speaker และ organizing ทุกท่านเข้าร่วมการซ้อมก่อนวันงานเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เรา จัด
สัมมนาแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอกำหนดให้ซ้อมในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 16:00-17:00 
 ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ speaker ทุกท่านส่งเอกสารมาให้ทางฝ่ายเลขาภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
พร้อมกันนี้ได้ส่งเอกสารเตรียมงานให้กับทุกท่าน 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบและมีมติให้ดำเนินตามที่เสนอ 
  
3.4 ความคบืหน้าเรือ่งแนวทางการใชค้ำวา่ Anti-Bacterial ในเครือ่งสำอาง (โดยฝ่ายวชิาการ) 
 ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติมจากรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 แต่หากมีสมาชิก
สมาคมใดประสบปัญหาที่แตกต่างไปจากข้อตกลงที่ชี้แจงในรายงานการประชุมครั้ง 2/2564 ให้แจ้งมาท่ีสมาคม 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบและให้วิชาการติดตามเรื่องแล้วมาชี้แจงให้กรรมการทราบต่อไป 
 
วาระที ่4: เรือ่งเพือ่พจิารณา 
4.1 งบรายรบั-รายจ่าย ประจำเดอืน มิถนุายน 2564 (โดย คุณพรรษชล) 
 คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
              
4.2 ปญัหาและอปุสรรคทางการคา้ (โดยดร.สษุริา) 
 วิกฤตโควิดได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในการขอคืนภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่อยู่ภายใต้ Free 
Trade Agreement (FTA) เช่น ประเทศอินเดีย เนื่องจากทางต่างประเทศไม่สามารถจัดส่งเอกสารตัวจริงใน
ระหว่างการปิดเมืองเพ่ือป้องกันโควิดระบาด จึงจัดส่งเป็นเอกสาร electronic ในขณะที่ศุลกากรไทยต้องการ
เอกสารที่ส่งมาจากประเทศต้นทางเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการทำได้คือ ทำการ ”การสงวนสิทธิ์”
ไว้ หมายความว่า บริษัทนั้นๆจำเป็นต้องจ่ายภาษีไปก่อนและทำเรื่องขอคืนเมื่อได้รับเอกสารตัวจริง และภายใน
ระยะเวลาที่ศุลกากรกำหนด แต่ผ่านมา ๑ ปีแล้ว ประเทศอินเดียก็ยังคงไม่สามารถส่งเอกสารจริงให้คู่ค้าได้ ทำให้
ผู้ประกอบการที่เสียภาษีไปก่อนหน้า ยังคงไม่มีเอกสารมาขอคืนภาษีจวบจนเลยกำหนดเวลาของศุลกากร ทั้งนี้หาก

Jun-64 1มกราคม-30 มิถุนายน  2564

รายได้ ค่าบ ารุงกลุ่มฯปี2564 6,000.00 348,900.00                                    
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00
เงินรับบริจาค 0.00 0.00
รายไดอ่ื้น 0.00 0.00

รวมรายรับ 6,000.00                348,900.00                                    
ค่าใชจ่้าย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 15,000.00              102,800.00                                    

ค่าใชจ่้ายงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 120.00                    2,077.00                                         
ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,295.00                9,815.91                                         
ค่าไฟฟ้า 624.92                    1,738.60                                         
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 170.00                    280.00                                            
ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          30,250.00                                      
ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          30,250.00                                      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,730.00                89,606.53                                      

รวมค่าใชจ่้าย 23,939.92 266,818.04 
รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)ค่าใชจ่้าย (17,939.92) 82,081.96 
ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 82,081.96 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย
งบรายได-้ค่าใชจ่้าย

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
หน่วย:บาท
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มีข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีคล้ายๆกันในส่วนของประเทศอ่ืนๆ ทางกลุ่มฯจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขต่อทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ และมอบหมายให้ดร.ปรีชากร รวบรวมประเด็นเพื่อติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
วาระที่ 5: เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 การประชุม ICCR 15th Meeting เดือนมิถุนายน 2564 (โดยดร.ปรีชากร) 
 ดร.ปรีชากร ได้รายงานการประชุม ICCR 15 Annual meeting ซึ่งจัดโดย US FDA ระหว่างวันที่ 21-23 
มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ซ่ึงรายละเอียดสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 - เรื่อง Microbiome and Cosmetics ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมที่ไม่มีชีวิตที่พบได้
เป็นหลักคือ  Prebiotics และ Postbiotics โดย Prebiotics ที่พบมากที่สุด 2 อันดับแรกที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
เครื ่องสําอางคือ กลุ ่มคาร์โบไฮเดรต และส่วนผสมที ่ได้จากพืชหรือสาหร่าย สำหรับ Probiotics ที ่ใช้ใน
เครื่องสําอางส่วนใหญ่มาจาก Lactic acid bacteria อย่างไรก็ตาม การกําหนดการมีชีวิตของจุลินทรีย์เป็นเรื ่อง
เฉพาะขึ้นอยู่กับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการประเมินผลิตภัณฑ์ ที่ประชุมได้มีการตั้งคณะทํางานใหม่ขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Microbiome ที่ใช้ในเครื่องสําอาง โดยจะมีการพัฒนาคําศัพท์พร้อมคํานิยามในหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในบริบทของเครื่องสําอาง และเพื่อตรวจสอบข้อจํากัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้จุลินทรีย์มีชีวิต รวมทั้ง
ขีดจํากัดของจุลินทรีย์ในหน้าที่ของเครื่องสำอาง และการพิจารณาด้านความปลอดภัยเพ่ิมเติมต่อไป 
 - เรื ่อง Allergen project ที่ประชุมพิจารณาโครงการนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
อธิบายแก่ผู้บริโภคเม่ือได้รับคําถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในเครื่องสําอาง โดยประโยชน์ที่จะได้รับจาก
โครงการนี้  คือ สร้างชุดข้อความหลักและหลักการเพ่ือให้ผู้บริโภคทั่วโลกเกิดความเข้าใจ  ให้มีความสอดคล้องกัน
ในบริบทของคำถามเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในเครื่องสําอางใน ICCR  และให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์เพื่อช่วยให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และลดความสับสนของผู้บริโภค แนวทางของคำถามและคําตอบ จะประกอบไปด้วย 4 แนวคิด
หลักที่ครอบคลุมถึง 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางหรือส่วนผสมสามารถเป็นแหล่งที่มาของสารก่อภูมิแพ้ 2. อาการที่
พึงระวังซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้สําหรับอาการแพ้กับผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมเครื่องสําอาง 3. ข้อควรปฎิบัติ
เมื่อพบอาการแพ้เครื่องสำอาง 4. เครื่องสําอางที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่อาจเกิดข้ึน มีความปลอดภัยและสามารถนํามาใช้
อย่างปลอดภัย โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 
 - เรื่อง Refillable Cosmetics ที่ประชุมได้เสนอโครงการใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Refillable 
Cosmetics  ณ จุดขาย โดยพยายามให้เกิดการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือหาแนวทาง
สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ท้าทายนี้ และยังคงรักษา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ รวมทั้ ง Refillable Cosmetics  
ณ จุดขายยังเป็นโอกาสใหม่สําหรับผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  คู่มือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ Refillable Cosmetics จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คณะทำงานของ ICCR จะทําการสํารวจแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบเพื่อหารือเกี่ยวกับ
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ผลกระทบ และกําหนดหลักการสําหรับคําแนะนําด้วย เช่น  วิธีการจัดการให้มั่นใจถึงความปลอดภัย , คุณภาพ
รวมถึงจุลินทรีย์, การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อการการเรียกคืนหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ 
โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 
 โดยการประชุม ICCR 16 ครั้งถัดไปจัดโดย Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ดร.ธนกร แปลความเป็นภาษาไทย 
  
5.2 ประชุมฝา่ยวชิาการหารอืเรือ่งเวชสำอางสมุนไพร เพื่อจัดทำรายละเอยีดในการชีเ้เจง้ใหก้ับทางอย. ในวันพุธ ที่ 
14 กรกฎาคม 2564 (โดยฝ่ายวิชาการ) 
 คุณศิวาพร เป็นตัวแทนรายงานว่าเรื ่องดังกล่าวทางสมาคมผู ้ผลิตเครื ่องสำอางไทย ร่วมกับกลุ่ม
เครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรม ได้ส่งหนังสือให้สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวแทนส่ง
เอกสารจากสภาอุตสาหกรรมไปยังอย. ให้พิจารณาขอบขา่ยระหว่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการให้มีการแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยทางสายงานได้รับเรื ่องและจะ
ประสานงานกลับมาที่กลุ่มเครื่องสำอางเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องต่อไป 
 
5.3 Bilateral Meeting between ACA and Indonesia’s, Laos’s, Myanmar’s & Cambodia’s FDA on 
country specific requirement (โดยฝ่ายวิชาการ) 
 ศิวาพร สรุปประเด็นที่เข้าประชุมระหว่าง ACA กับอย.ของลาวและพม่า ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปคือทาง
ประเทศลาว ยกเลิกการขอ CFS ในทุกผลิตภัณฑ์ ส่วน GMP จะขอเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูงเท่านั้น ส่วน
เอกสารอื่นยังคงขอเช่นเดิม ส่วนทางประเทศพม่า GMP และ artwork สินค้าจะเป็นการยื่นตามสมัครใจไม่บังคับ 
ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์เสี ่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รอบดวงตา หรือผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ที่จำเป็นต้องมีการขอ 
artwork อยู่ 
 คุณชนะชัยสรุปประเด็นที่เข้าประชุมระหว่าง ACA กับอย.ของกัมพูชา ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก ทั้งนี้ขอให้รอสรุปอย่างเป็นทางการจากทาง ACA อีกครั้งหนึ่ง 
 มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องต่อไป 
 
5.4 ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (โดยคุณศิวาพร) 
 คุณศิวาพร รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ดังเอกสารแนบ 3   
 มติที่ประชุม รับทราบและให้ดำเนินการแจ้งสมาชิกในการสัมมนาวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ต่อไป 
 
5.5 การประชุมวิเคราะห์และประเมินประเด็นของอย.ในการมีบทบาทเป็นผู ้นำในเวทีอาเซียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (โดยดร.ปรีชากร) 
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 ดร.ปรีชากรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าทางอย. ขอเลื่อนประชุมไปก่อน แต่อย่างไรก็ดีทางสมาคมได้ทำ
ข้อมูลสรุปส่งไปยังกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
หากท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 4 ขอให้แจ้งมาทางฝ่ายเลขา 
 มติที่ประชุม รับทราบและดร.ปรีชากรติดตามเรื่องต่อไป 
               
5.6 การประชมุอย.ภาคประชาชน ครัง้ที ่4/2564 ผา่นระบบ VDO Conference Cisco Weber Meeting เมือ่
วนัที ่21 กรกฎาคม 2564 (โดย คณุมกุดา)     
 คุณมุกดาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
 - คณะทำงานฝ่ายเลขาฯอย.ได้แจ้งความคืบหน้าการจัดทำ Application line : FDApeople โดยมีหน้า
และ content และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 - สมาคมTCMA ได้ส่ง เว็บไซต์ของสมาคมเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคคลิกดูได้อีกหนึ่งช่องทาง 
 - ความคืบหน้าและการใช้งานจัดการ Line:FDApeople นี้จะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
             
5.7  การใหข้อ้มลูกบั BOI เรือ่งวตัถดุบิ (โดยคุณสพุจน)์         
 เจ้าหน้าที่ BOI ได้ประสานเข้ามาทาง TCMA เพ่ือปรึกษาถึงแนวทางในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตเครื่องสำอาง (ผ่านสมาคม ฯ) เจ้าหน้าที่ (คุณศิริน) แจ้งว่าทางผู้บริหารของ BOI ได้รับข้อมูลว่าผู้ประกอบการ
ผลิตเครื่องสำอางมีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต คุณสุ พจน์ ตัวแทนสมาคมได้อธิบายในเบื้องต้นว่า
ทางผู้ประกอบการประสบปัญหาในหลากหลายมิติ ไม่เพียงแต่เรื่องจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ แต่ยังมีประเด็นเรื่องของ
ราคา ประเด็นทางพิธีการศุลกากร (การนำเข้า-ส่งออก) รวมทั้งประเด็นการให้การสนับสนุนจากทาง อย. เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ BOI ได้รวบรวม ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ และจะนำไปรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ เพ่ือหา
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง (ผ่านทางสมาคม ฯ) ในลำดับต่อไป 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบและให้คุณสุพจน์ติดตามเรื่องต่อไป 
               
5.8 การประชมุ ACA Presidency July 2021 - June 2023  (โดยดร.ปรชีากร) 
 ดร.ปรีชากรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตอนนี้ ACA ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว โดยมี Lee 
Pang เป็น Chairman และมี organizing committee ดังรูปภาพด้านล่าง 
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 ในการนี้ TCMA จะนำเสนอทีมงานเข้าไปร่วมทำงานกับ ACA ดังนี้ 
 - ทีม Scientific Affairs เสนอ ดร.นีรนารถไปร่วมทีม 
 - ทีม Public Relations, ASEAN Affairs เสนอ ดร.ธนกร และคุณศิวาพร ไปร่วมทีม 
 - ทีม Public Relations, International Affairs เสนอ คุณชนะชัยไปร่วมทีม 
 - ทีม Operation เสนอ ดร.สษุิราไปร่วมทีม 
 - ทีม Safety & Toxicology เสนอ Dr. Mori  (Shiseido) และ Mr. Matsuno (Hoyu) 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ และมอบหมายให้ทุกท่านที่เก่ียวข้องตอบรับไปทางดร.ปรีชากรว่ายอมรับตำแหน่ง
ดังกล่าวหรือไม่ 
 
วาระที่  6  : เรื่องอื่น ๆ  
6.1 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของ
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (ดร.ปรีชากร) 
 สืบเนื่องจากประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีการห้ามการใช้ครีมกันแดดที่มี
ส่วนผสมของสาร Oxybenzone, Octinoxate, 4-Methylbenzylid Camphor และ Butylparaben ซึ่งก่อให้เกิด
ข่าวในเรื่องดังกล่าวทั่วไป ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการประสานไปทางอย. และอย.ได้มีการชี้แจงมาแล้วว่าสาร
ดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ประกาศที่ออกมานั้นเป็นเรื่อง
ของความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายคุณสุพจน์ให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงดร.ปรีขอเอกสารเพิ่มไป
ยัง PCPC เพ่ือให้สมาคมออก statement เพ่ือชี้แจงกลับไปยังกรมอุทยาน รวมถึงสมาชิกสมาคม ด้วย 
 
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่  4/2564  ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 
2564  



1 งานดา้นธุรการ
● เปิด-ปิดสํานักงานสมาคมฯ ตามเวลา ประจําสํานักงาน และดแูลความเรยีบรอ้ยภายในสํานักงาน
● รับโทรศพัทต์อบขอ้ซกัถามตา่งๆ หากตอบไมไ่ดต้ดิตอ่กรรมการสมาคมทเีกยีวขอ้งเพอืหาคําตอบใหก้ับสมาชกิ
● เตรยีมงานสําหรับการประชมุกรรมการ หรอืประชมุอนืๆ หรอืงานสมัมนา ตามทไีดรั้บมอบหมาย 
● ชาํระคา่ใชจ้า่ยประจํา เชน่ เงนิเดอืน, คา่จัดทําบัญช,ี คา่นํา, คา่เชา่ และรายการอนืตามทไีดรั้บมอบหมาย

2 งานดา้นเอกสาร
● ทําบัญชเีงนิสดสมาคมฯ รายเดอืน เพอืสง่ใหส้ํานักบัญชปิีดงบใชใ้นการรายงานการประชมุคณะกรรมการทกุเดอืน
● ออกใบเสร็จ เชน่ คา่ธรรมเนยีมสมาชกิ, คา่บํารงุสมาชกิรายปี, คา่หนังสอื ACD และรายการอนืตามทไีดรั้บแจง้
● รวบรวมและจัดเก็บเอกสารและไฟลเ์อกสารตา่งๆ
● จัดเก็บจดหมายทสีง่มาถงึสมาคมฯ หรอืสแกนลงคอมพวิเตอรแ์ลว้สง่ตอ่ประธานและผูรั้บผดิชอบ 

3 งานดา้นการประสานงาน
● ประสานงานหน่วยงานตา่งๆ ตามทไีดรั้บมอบหมาย เชน่ ตดิตอ่หน่วยงานราชการเพอืนัดหมาย/สง่จดหมายของสมาค
ตดิตอ่กรรมการเพอืเชญิประชมุ หรอืหารอืเรอืงเรง่ดว่น 
● เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ พรอ้มเตรยีมวาระการประชมุ และชว่ยฝ่ายเลขาในการรวบรวมขอ้มลูจากกรรมการเพอืเตรี
รายงานการประชมุ 
● เชค็อเีมลสว่นกลางของสมาคมฯ สง่อเีมลตอ่ยังนายกสมาคมและสําเนาถงึอปุนายกและกรรมการทเีกยีวขอ้ง ตามควา
รับผดิชอบ และตอบกลบัตามเนอืหาทรัีบเรอืงไว ้
● รับโทรศพัทต์อบขอ้ซกัถามตา่งๆ หากตอบไมไ่ดต้ดิตอ่กรรมการสมาคมทเีกยีวขอ้งเพอืหาคําตอบใหผ้ต้ดิตอ่

4 อนืๆ ตามทนีายกสมาคมและกรรมการสมาคมมอบหมาย

1 อัพเดทสมดุธนาคารของสมาคมฯ เสมอ หากปลอ่ยไวน้านธนาคารจะรวมเป็นยอดเดยีว         (รบัผดิชอบโดย คณุออย

2 คา่ใชจ้า่ยประจํา เชน่ เงนิเดอืน, คา่จัดทําบัญช,ี คา่นํา, คา่เชา่         (รบัผดิชอบโดย คณุโจก๊สงัจา่ยเช็ค)

3

รบเรองดาเนนการสมครเปนสมาชกสมาคมฯ ตงแต สงใบสมครแล เกบรวบรวมขอมลูของผูสมครเพอนาเขาทปร ชมุ
คณะกรรมการ, ออกใบแจง้ยอดและคา่ธรรมเนยีมการเป็นสมาชกิ, ออกใบเสร็จเพอืจัดสง่ใหแ้กส่มาชกิ                (รบัผดิ
โดย คณุมกุดา)

4 ออกใบเสร็จเพอืจัดสง่ใหแ้กส่มาชกิ           (รบัผดิชอบโดย คณุนะ)

5

ตรวจสอบการทํารายงานการประชมุ, รวบรวมขอ้มลูและจัดทําจดหมายหรอืหนังสอเพอืยนืตอ่หน่วยงานภาครัฐ     (รบัผดิ
โดย ฝ่ายเลขา)

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบของ เจา้หนา้ทสีมาคม TCMA

งานทไีดร้บัความชว่ยเหลอืจาก กรรมการสมาคม
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Microbiome and Cosmetics 

จากการประชมุ  ICCR ครัง้ท่ี 14 โดยคณะทาํงาน Microbiome รายงานว่าการใชจ้ลิุนทรียใ์นหนา้ท่ีของเครื่องสาํอางมีการพฒันาอย่างรวดเรว็ในตลาดทั่วโลก 

จากการสาํรวจผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาดโดยคณะทาํงาน Microbiome ใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บราซิล, แคนาดา, ไตห้วนั, ยโุรป, ญ่ีปุ่ น, สาธารณรฐัเกาหลี, สหรฐัอเมริกา, 

อิสราเอล, แอฟรกิาใต ้และไทย พบครื่องสาํอางหรือส่วนผสมในเครื่องสาํอางท่ีเกี่ยวขอ้งกบัจลิุนทรีย ์มากกว่า 300 ผลิตภณัฑ ์ ซึ่งมากกว่า 85% ของผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนผสมท่ีไม่

มีชีวิต ไดแ้ก ่ Prebiotics และ Postbiotics ในปัจจบุนัยงัไม่มนิียามในบรบิทท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเครื่องสาํอาง จึงจาํเป็นตอ้งพฒันานิยามเพื่อจดัหมวดหมู่ผลิตภัณฑใ์นหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องสาํอาง ทัง้นีย้งัไม่มีกฎระเบียบท่ีกาํกบัดแูลผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอางท่ีมีส่วนผสมของ Microbiome 

 

การประชมุ  ICCR ครัง้ที ่ 15 ไดม้คีวามคบืหน้าและพบวา่ ผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอางท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส่วนผสมท่ีไม่มีชีวิตท่ีพบไดเ้ป็นหลกัคือ  Prebiotics และ 

Postbiotics โดย Prebiotics ท่ีพบมากท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกท่ีใชเ้พื่อวตัถปุระสงคด์า้นเครื่องสาํอางคือ กลุ่มคารโ์บไฮเดรต เช่น โอลิโกแซ็คคาไรด,์ ไฟเบอร ์และส่วนผสมท่ี

ไดจ้ากพืชหรือสาหรา่ย เช่น Chlorella vulgaris, Avena Sativa flour/oil/extract  สาํหรบั Probiotics ท่ีใชใ้นเครื่องสาํอางส่วนใหญ่มาจาก Lactic acid 
bacteria สกลุ Lactobacillus  โดย Probiotics ท่ีมีชีวิต คิดเป็นสดัส่วนเพียงเล็กนอ้ยในผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอาง อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดการมีชีวิตของจลิุนทรีย์

เป็นเรื่องเฉพาะขึน้อยู่กบัการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละการประเมินผลิตภณัฑ ์ สาํหรบั Postbiotics ส่วนผสมส่วนใหญ่มาจาก ferments, lysates, Extracts หรอื 
Filtrates ของ Lactic Acid bacteria สกลุ Lactobacillus and Lactococcus  ส่วนผสมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัจลิุนทรียส่์วนใหญ่นัน้มกัพบในการผลิตภณัฑด์แูลผิวใน

รูปแบบไม่ลา้งออก  เช่น ครีม, โลชั่น, ออย, โทนเนอร,์ มาสก์  และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เหล่านัน้มกันาํไปใชบ้ริเวณบนรา่งกายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องสาํอาง เช่น ใบหนา้, รา่งกาย, 

ผม, หนงัศีรษะ, ริมฝีปาก, ช่องปาก, ขนตา, จุดซ่อนเรน้ แต่ไม่มีผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัเล็บ 
ท่ีประชมุไดม้ีการตัง้คณะทาํงานใหมข่ึน้เพือ่ดาํเนินการท่ีเกี่ยวขอ้งกบั Microbiome ท่ีใชใ้นเครื่องสาํอาง โดยจะมีการพฒันาคาํศพัทพ์รอ้มคาํนิยามในหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัจลิุนทรียใ์นบริบทของเครื่องสาํอาง และเพื่อตรวจสอบขอ้จาํกดัผลิตภณัฑท่ี์ใชจ้ลิุนทรียม์ีชีวิต รวมทัง้ขีดจาํกดัของจลิุนทรียใ์นหนา้ท่ีของเครื่องสาํอาง และการพิจารณา

ดา้นความปลอดภยัเพิ่มเติมต่อไป 

 

Allergen project 

ท่ีประชมุพิจารณาโครงการนีเ้พื่อใชเ้ป็นเครื่องมือส่ือสารสาํหรบัหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูลผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอางและภาคอตุสาหกรรม โดยใชเ้ป็นขอ้มลุอา้งอิงหรอื

ใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่ออธิบายแก่ผูบ้ริโภคเมื่อไดร้บัคาํถามจากผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัสารก่อภมูแิพใ้นเครื่องสาํอาง โดยประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากโครงการนี ้  คือ สรา้งชดุขอ้ความหลกัและ

หลกัการเพื่อใหผู้บ้ริโภคทั่วโลกเกิดความเขา้ใจ  ใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในบรบิทของคาํถามเรื่องสารก่อภมูิแพใ้นเครื่องสาํอางใน ICCR  และใหข้อ้มลูเพิ่มเติมทางออนไลนเ์พื่อช่วย

ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง และลดความสบัสนของผูบ้ริโภค 

แนวทางของคาํถามและคาํตอบ จะประกอบไปดว้ย 4 แนวคิดหลกัท่ีครอบคลมุถึง 1. ผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอางหรือส่วนผสมสามารถเป็นแหล่งท่ีมาของสารก่อภมูแิพ ้2. 
อาการท่ีพงึระวงัซึ่งเป็นตวับง่ชีค้วามเป็นไปไดส้าํหรบัอาการแพก้บัผลิตภณัฑห์รือส่วนผสมเครื่องสาํอาง 3. ขอ้ควรปฎิบติัเมือ่พบอาการแพเ้ครื่องสาํอาง 4. เครื่องสาํอางท่ีมีสารก่อ

ภมูิแพท่ี้อาจเกิดขึน้ มีความปลอดภยัและสามารถนาํมาใชอ้ย่างปลอดภยั โดยท่ีประชมุจะมีการพิจารณาความคืบหนา้ในการประชมุครัง้ถดัไป 

 

Refillable Cosmetics  



ท่ีประชมุไดเ้สนอโครงการใหม่เกี่ยวกบัผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ Refillable Cosmetics  ณ จดุขาย โดยพยายามใหเ้กิดการใชน้อ้ย ใชซ้ ํา้ และ การรีไซเคิลบรรจภุณัฑ์

พลาสติกเพื่อหาแนวทางสนบัสนนุใหม้ีการตรวจสอบ และมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรบัผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ท่ีทา้ทายนี ้ และยงัคงรกัษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและคณุภาพ

ของผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมนวตักรรมใหม่ รวมทัง้ Refillable Cosmetics  ณ จดุขายยงัเป็นโอกาสใหม่สาํหรบัผูบ้ริโภค ผูค้า้ปลีก และผูผ้ลิต ในการลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอีก

ดว้ย  คู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรบั Refillable Cosmetics จะช่วยทาํใหเ้กิดความมั่นใจดา้นความปลอดภยัและคณุภาพของผลิตภณัฑเ์หล่านี ้คณะทาํงานของ ICCR จะ

ทาํการสาํรวจแนวทางปฏิบติัดา้นกฎระเบยีบเพื่อหารือเกี่ยวกบัผลกระทบ และกาํหนดหลกัการสาํหรบัคาํแนะนาํดว้ย เช่น  วธีิการจดัการใหม้ั่นใจถึงความปลอดภยั, คณุภาพรวมถึง

จลิุนทรีย,์ การแสดงฉลากผลิตภณัฑ ์และการตรวจสอบยอ้นกลบัเพื่อการการเรียกคืนหรือส่งคืนผลิตภณัฑ ์โดยท่ีประชมุจะมีการพิจารณาความคืบหนา้ในการประชมุครัง้ถดัไป 

 

การประชมุ ICCR 16 ครัง้ถดัไปจดัโดย Mistry of Food and Drug Safety (MFDS) สาธารณรฐัเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 28-30 มิถนุายน 2565 



ขอ้เสนอ อย. ขอ้เสนอของสมาคม Post meeting with FDA on 6 Aug 21

รา่ง ประกาศคณะกรรมการ
เครอืงสําอาง เรอืง การแสดง
คําเตอืนทฉีลากของ
ผา้อนามัยชนดิสอด พ.ศ. ....

ผา้อนามัยชนดิสอด ตอ้งแสดงคําเตอืนทฉีลาก ดังนี
(๑) ไมค่วรใชเ้มอืภาชนะบรรจฉุกีขาด
(๒) ไมค่วรใสไ่วใ้นชอ่งคลอดนานเกนิ ๘ ชวัโมง ควร
เปลยีนผา้อนามัยทกุ ๔‐๘ ชวัโมง
(๓) ขณะใช ้หากมอีาการเป็นไขส้งูเฉยีบพลัน คลนืเหยีน 
อาเจยีน วงิเวยีน หนา้มดื ทอ้งเดนิ หรอืมผีนืแดงขนึตาม
ผวิหนัง ใหนํ้าผา้อนามัยออก และรบีไปพบแพทยท์ันที

บังคับใชท้ันทหีลังประกาศลงราชกจิจานเบกษา

มกีารปรับ โดยเพมิ คําวา่เฉยีบพลัน และเปลยีนจาก และ เป็น หรอื
จากคําเตอืนเดมิทปีระกาศ ประกาศคณะกรรมการเครอืงสําอาง เรอืง การแสดง
คําเตอืนทฉีลากของผา้อนามัยชนดิสอด ลง 27 มค 53

ทางอย ให ้grace period ในการปรับตัวอยูท่ ี180 วัน

Thiomersal ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี30

ตกลงตามขอ้เสนอ

Phenylmercuric salts ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี30

ตกลงตามขอ้เสนอ

Lead acetate ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากมผีูป้ระกอบการรายเดยีว
ใช ้และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี30

ตกลงตามขอ้เสนอ

Dibutyltin hydrogen borate ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี32 บังคับใชไ้ดห้ลังเวลา ASEAN i.e. 
Effective 8 September 2021, only compliant products shall be made 

available in the market; and non‐compliant products shall be withdrawn 

from the market.

ตกลงตามขอ้เสนอ

Paraformaldehyde ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี32 บังคับใชไ้ดห้ลังตามเวลา ASEAN 
i.e. Effective 8 March 2022, only compliant products shall be made available 

in the market; and non‐compliant products shall be withdrawn from the 

market.

ตกลงตามขอ้เสนอ

Methanediol; methylene glycol ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน มผีูป้ระกอบการ 13 ราย (นําเขา้
ทังหมด) ไดรั้บผลกระทบ และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี32 บังคับ
ใชไ้ดต้ามเวลา ASEAN i.e. Effective 8 March 2022, only compliant products 

shall be made available in the market ; and non‐compliant products shall be 

withdrawn from the market.

ตกลงตามขอ้เสนอ

1,2,4‐Trihydroxybenzene ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี33

ตกลงตามขอ้เสนอ

2‐[(4‐Amino‐2‐nitrophenyl)‐amino]‐benzoic acid ใสใ่น
ประกาศสารหา้มใช ้

ตกลงตามขอ้เสนอ ให ้grace period 6 เดอืน เนอืงจากไมม่มีผีูป้ระกอบการใช ้
และสอดคลอ้งกบัการประชมุ ACSB ครังท ี33

ตกลงตามขอ้เสนอ

4 Amino 3 hydroxytoluene ใสใ่นประกาศสารหา้มใช ้ ขอปรับ grace period เนอืงจากมผีูป้ระกอบการ จํานวนมากไดรั้บผลกระทบ 
(724 ตํารับ) ขออยา่งนอ้ย 12 เดอืนตาม ACSB ครังท ี 33
Except for Singapore, add substances reference #s 1642, 1643 and 1644 into 

Annex II with the grace period: Effective 28 May 2022 (12 months), only 

compliant products

shall be made available in the market and non ‐compliant products shall be 

withdrawn from the market.

อย ไมอ่นุญาตใหท้ ี12 เดอืน ยนืยันไวท้ ี6 เดอืน 
เนอืงมาตรา 34 กําหนดไวถ้า้สารหา้มใชต้อ้งอยูใ่น
ระยะเวลา 180 วันเทา่นัน แตค่ดิวา่ถงึระยะเวลาจรงิ
ก็น่าจะใกลเ้คยีงกนั

Formaldehyde ลดความเขม้ขน้สงูสดุในผลติภัณฑพ์รอ้ม
ใช ้จากเดมิทอีนุญาตใหใ้ชไ้ดส้งูสดุรอ้ยละ ๕ เหลอืเพยีง
รอ้ยละ ๒.๒ (คํานวณในรปู formaldehyde) ในผลติภัณฑ์
ประเภท nail hardener โดยให ้grace period 1 ปี

ตกลงตามขอ้เสนอ เนอืงจากเงอืนเวลาสอดคลอ้งกบัเวลาอาเซยีนทมีี
ระยะเวลาผอ่นผัน ๑๘ เดอืน (ถงึวันท ี๘ มนีาคม ๒๕๖๕) และผลติภัณฑ์
ดังกลา่วจะอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในประเทศลาว เวยีดนามและไทยเทา่นัน

อย เปลยีนใจ ตัดสนิใจจะ ban เพราะเห็นวา่มนํีาเขา้
ใชก้บัเล็บแค ่6 ตัว และฝังวัตถอุันตรายก็แบนไปแลว้
ก็ให ้grace period 6 เดอืน

แตท่างอย. ยนืยันวา่ถา้เป็นสารอนืหากมผีลกระทบ
เยอะตอ่ผูป้ระกอบการจะพจิารณาและยังยนืยันวา่ 
SCCS ทางอย.ดปูระกอบเป็นหลักดว้ย

อย ยนืยัน เรอืงหากมกีารปนเปิอน formaldehyde 

แบบไมไ่ดต้ังใจ ทางอย. จะดทูเีจตนาเป็นหลัก 
ทางผูป้ระกอบการสามารถยนือทุธรณ์ได ้

Piroctone olamine พจิารณาเปลยีนแปลงความเขม้ขน้
สงูสดุในเครอืงสําอางพรอ้มใชข้องสารอาจใชฯ้ ลําดับท ี72
 ในผลติภัณฑสํ์าหรับ เสน้ผม ควิ หนวด เครา ยกเวน้ ขน
ตา ทใีชแ้ลว้ไมต่อ้งลา้งออก จากเดมิรอ้ยละ ๐.๑ เป็นรอ้ย
ละ ๐.๕ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณทใีหใ้ชเ้ป็นวัตถกุนั
เสยีในผลติภัณฑอ์นืๆ และสอดคลอ้งกบัสากล มผีลบังคับ
ใชท้ันที

ตกลงตามขอ้เสนอ ตกลงตามขอ้เสนอ

HEMA ตามประกาศอาเซยีน add warning i.e. with 
warning on the labels as “For professional use only’, Can

 cause an allergic reaction” with suitable grace period

โดยให ้grace period 2 ปี สําหรับฉลาก

ตกลงตามขอ้เสนอเนอืงจากให ้grace period ฉลาก 2 ปี อย ขอปรับเป็น 1 ปี อยา่งไรก็ดเีคา้ตัดทวีันผลติ 
ตามราชกจิจานุเบกษา และอันนเีป็นคําเตอืนใหม่
เลยพอรับได ้

DI HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate ตามประกาศ
อาเซยีน add warning i.e. with warning on the labels as 
“For professional use only’, Can cause an allergic 

reaction” with suitable grace period

โดยให ้grace period 2 ปี สําหรับฉลาก

ตกลงตามขอ้เสนอเนอืงจากให ้grace period ฉลาก 2 ปี อย ขอปรับเป็น 1 ปี อยา่งไรก็ดเีคา้ตัดทวีันผลติ 
ตามราชกจิจานุเบกษา และอันนเีป็นคําเตอืนใหม่
เลยพอรับได ้

รา่ง ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรอืง กําหนด
วัตถกุนัเสยีทอีาจใชเ้ป็น
สว่นผสม ในการผลติ
เครอืงสําอาง (ฉบับท ี๓) พ.ศ.
 ....

รา่ง ประกาศคณะกรรมการ
เครอืงสําอาง เรอืง การแสดง
คําเตอืนทฉีลาก
เครอืงสําอางทมีวีัตถกุนัเสยี 
(ฉบับที ๓) พ ศ

ตกลงตามขอ้เสนอ ตกลงตามขอ้เสนอ เรอืงฉลากหากอยูใ่นตลาด อย. 
จะดจูากวันเดอืนปีทผีลติเพอืดเูจตนาวา่เกดิกอ่น
หรอืหลังประกาศนลีงราชกจิจานุเบกษา

ชอืวัตถทุหีา้มใชเ้ป็นสว่นผสม
ในการผลติเครอืงสําอาง 
(ฉบับท ี๗) พ.ศ. ....

รา่ง ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรอืง กําหนดชอื
 ปรมิาณ และเงอืนไขของวัตถุ
 ทอีาจใชเ้ป็นสว่นผสมในการ
ผลติเครอืงสําอาง (ฉบับท ี๖)
 พ.ศ.

รา่ง ประกาศคณะกรรมการ
เครอืงสําอาง เรอืง การแสดง
คําเตอืนทฉีลาก
เครอืงสําอางทมีวีัตถทุใีช ้
เป็นสว่นผสมในการผลติ
เครอืงสําอาง (ฉบับท ี๕) พ.ศ.



คาํถามประกอบการเกบ็ข้อมลูประเดน็

บทบาทเชิงรกุในเวทีอาเซียนจากผูท่ี้

เก่ียวข้อง 
(ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง)

โดย
ศนูยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน

สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา



CONCEPTUAL FRAMEWORK
กรอบการดาํเนินงาน

การวเิคราะหแ์ละประเมนิประเดน็ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาในการมบีทบาทเป็นผูนํ้าในเวทอีาเซยีน 

การวเิคราะหแ์ละประเมนิประเดน็ Lead Country การวเิคราะหแ์ละประเมนิประเดน็บทบาทเชงิรุก

การสาํรวจประเดน็ Lead Country จากเวทกีาร

ประชุมอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้ง

การสาํรวจประเดน็บทบาทเชิงรกุในเวทีอาเซียน

จาก

ผูท่ี้เก่ียวข้องทัง้ภาครฐั/ภาคเอกชน/ภาคประชา

สงัคม1. PFPWG

2. PPWG

3. TMHSPWG 

4. ACC/ACSB/Bilateral 

Meeting with AMS

5. AMDC 

การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1. อาหาร

2. ยา

3. ยาแผนโบราณและผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร

4. เครือ่งสาํอาง

5. เครือ่งมือแพทย์

การสมัภาษณ์กลุ่มย่อย

จดัทาํขอ้สรุปประเดน็ Lead Country และ

ประเดน็บทบาทเชงิรุกของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา



CONCEPTUAL FRAMEWORK (Con)
กรอบการดาํเนินงาน (ต่อ)

จดัลาํดบัประเดน็ และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานต่อไป

- แบบสอบถาม

- การสมัภาษณ์กลุ่มย่อย

1. อาหาร

2. ยา

3. ยาแผนโบราณและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

4. เครื่องสาํอาง

5. เครื่องมอืแพทย์

สรุปการการวเิคราะหแ์ละประเมนิประเดน็ของ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาในการมบีทบาทเป็นผูนํ้าในเวทอีาเซยีน



กรณุาตอบแบบสอบถามออนไลน์

ตาม Link ต่อไปน้ี

(ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง)

https://forms.gle/TUJLjbRZ9PPghKdf9



1) ท่านคิดว่าเวทีการเจรจาอาเซียนส่งผลกระทบ ต่อการกาํกบัดแูล และการ

ส่งออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไร

1.1 ผลกระทบในเชิงบวก (+)
• ทุกประเทศมสี่วนรว่มในการอภปิรายทางวทิยาศาสตรผ์่าน

เวท ีACSB และมขีอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัส่วนผสมใหม่บน

พืน้ฐานของความปลอดภยั ทาํใหล้ดอุปสรรคการคา้ระหว่าง

ประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง เช่นเรือ่งสารทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ดใ้น

เครือ่งสาํอาง มคีวามใกลเ้คยีงกนัในแต่ละประเทศ 

• ในปัจจบุนัมกีารเจรจาเพื่อลดขอ้กําหนดทีเ่หลื่อมลํ้ากนัในแต่

ละประเทศ ซึง่คาดว่าในอนาคตจะทําใหก้ลไกพจิารณา

สอดคลอ้งกนัมากขึน้ 

• เพิม่การหมนุเวยีนสนิคา้ในอาเซยีนและทําใหป้ระเทศไทย

เป็นศูนยก์ลางของกลุ่มประเทศ CLMV

1.2 ผลกระทบในเชิงลบ (-)
• การขออนุญาตเครือ่งสาํอางยงัไมส่ามารถเป็นหน่ึงเดยีวกนั

ได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัของแต่ละประเทศ ซึง่ทาํใหก้ารคา้ขาย

เสรยีงัไมเ่กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ เวทอีาเซยีนไมไ่ดม้ ีlegal bind

ing ดงันัน้การปรบัเปลีย่นจงึขึน้กบัความยนิยอมของแต่ละ

ประเทศ

• การบรูณาองคร์วมในหลายหน่วยงานภาครฐัยงัไมเ่กดิขึน้ 

บางกฎระเบยีบไมไ่ดก้ําหนดโดยหน่วยงานทีอ่ยูใ่นเวทเีจรจา

ทาํใหผ้ลกัดนัความรว่มมอืไดล้ําบาก

• ขาดการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆทีเ่กยีวขอ้งใน

ประเดน็เกีย่วขอ้งสิง่แวดลอ้ม



2) ประเดน็ปัญหาท่ีท่านพบในการส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มประเทศอาเซียน

2.1 ปัญหาท่ีพบในภาพรวม

• การขออนุญาตเครือ่งสาํอางยงัไมส่ามารถเป็นหน่ึงเดยีวกนัได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัของแต่ละ

ประเทศ ซึง่ทาํใหก้ารคา้ขายเสรยีงัไมเ่กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ เวทอีาเซยีนไมไ่ดม้ี Legal binding 

ดงันัน้การปรบัเปลีย่นจงึขึน้กบัความยนิยอมของแต่ละประเทศ

2.2 ปัญหาท่ีพบรายประเทศ (ระบปุระเทศท่ีพบประเดน็ปัญหา)

• ตามเอกสารแนบ (Confidential)
• Country Specific requirements



3) (ต่อจากข้อ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีท่านดาํเนินการอยู่ในปัจจบุนั 

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
- แชรป์ระเดน็ทัว่ไปกบัสมาคมเครือ่งสาํอางอื่น ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน และใชป้ระโยชน์จากความชว่ยเหลอืของ

สมาคมเครือ่งสาํอางอาเซยีนเพือ่แกไ้ขปัญหาในระดบัภมูภิาคผา่นคณะกรรมการเครือ่งสาํอางอาเซยีน (ACC)

- สมาคมในแต่ละประเทศดาํเนนิการกบัภาครฐัในประเทศของตนโดยตรงเพือ่ลดความเหลือ่มลํ้าในแต่ละประเทศ

3.2 แนวทางการแก้ปัญหาท่ีพบรายประเทศ (ระบุประเทศท่ีดาํเนินการ)

ขณะนี้มกีารดาํเนนิการพดูคยุเพือ่ลดความเหลือ่มลํ้าในประเทศไทย ลาว พมา่ กมัพชูา อนิโดนีเซยี แต่อยา่งไรกด็ี

ปัญหาจะถูกแกบ้างจุดตามขอ้จาํกดัทีม่ใีนแต่ละประเทศ และระยะเวลาทีเ่กดิการแกไ้ขกใ็ชเ้วลาคอ่นขา้งยาวนาน



4) ข้อเสนอแนะต่อสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือแก้ไขปัญหา พฒันา  

อตุสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน/อ่ืนๆ

- ประเทศไทยยงัตอ้งปรบัปรุงบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัประเทศอาเซยีน เชน่ เรื่องสารสาํคญั การยกเวน้การจดแจง้ใน

กรณีผลติ/นําเขา้เพือ่การสง่ออก ซึง่หากมกีารปรบัแลว้จะทาํใหล้ดการเสยีเวลา และเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทยมากยิง่ขึน้ ขณะน้ีในภมูภิาคอาเซยีนมเีพยีงประเทศไทยเทา่นัน้ทีต่อ้งจดแจง้เพือ่การสง่ออก

- ทางสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาปรบัปรุงคูม่อืเรื่องการโฆษณาเครื่องสาํอางใหท้นัสมยั เขา้กบัสถานการณ์

ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบับทบญัญตัใินอาเซยีนและหลกัสากล มใิชแ่ยกประเภทสนิคา้เพิม่เตมิเป็นเวชสาํอาง ซึง่จะสรา้ง

ปัญหาใหอุ้ตสาหกรรมโดยรวม เน่ืองจากตามหลกักฎหมายอาเซยีน หรอืสมาพนัธย์โุรปจะไมม่กีารแยกนิยามตาม

กฎหมายของกลุม่สนิคา้น้ีเพิม่เตมิ

- ลดคา่ธรรมเนียมการจดแจง้หรอืการตรวจสถานทีล่งเพือ่ใหส้ามารถชกัจงูผูป้ระกอบการใหม้าลงทุนได ้โดยเฉพาะในชว่ง

วกิฤตเศรษฐกจิตอนน้ี

- การสง่ออกผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางอยา่งรวดเรว็ไปยงัประเทศนอกอาเซยีน ซึง่มขีอ้บงัคบัดา้นเครื่องสาํอางต่างกนั

- แสดงความเป็นผูนํ้าใน ASEAN Cosmetics และขยายบทบาทของประเทศในระดบั Global ดว้ยการเป็น

สมาชกิของ ICCR (International Cooperation on Cosmetic Regulations)



5) ข้อเสนอประเดน็ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรแสดงบทบาทเป็นผูนํ้าในเวที

การเจรจาอาเซียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย จาํนวน 3 ประเดน็ (เรียงตามลาํดบั

ความสาํคญั)

1) มคีวามเชื่อหรอืคดิในระดบัภมูภิาควา่ กฎหมายเครื่องสาํอางในรปูแบบเดยีว สามารถใชไ้ดใ้นทัง้ 10 ประเทศ

2) ปรบัปรงุบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัประเทศอาเซยีน และประเทศคูค่า้นอกอาเซยีนทีส่าํคญัของเรา

เพือ่ใหส้ามารถพฒันาการสง่ออกและลดอุปสรรคทางการคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ
3) ออกแนวทางการสนบัสนุนการนําสนิคา้ขา้มพรมแดน (Cross-border) หรอืการสนนัสนุนการสง่ออก

ดา้น e-commerce โดยเป็นผูนํ้าของภมูภิาคเพือ่ดาํเนนิการกบัหน่วยงานรว่มทาํใหป้ระเทศไทยมี
จุดเดน่ในการเป็นศนูยก์ลางของการสง่ออก



6) ความคิดเหน็ของท่านในภาพรวมต่อเวทีการเจรจาอาเซียน

• ต้องระบผุลกระทบ ความสามารถ และอิทธิพลของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละภาคส่วนอย่างชดัเจน เพ่ือร่างยทุธศาสตร์

ระดบัชาติท่ีแม่นยาํเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายอาเซียน

 ผลกระทบ – สามารถวดัไดจ้ากการประเมนิผลของผูแ้ทนเขา้ประชุมในแต่ละประเทศ เชน่สามารถขบัเคลื่อนวาระการประชุม 
ตลอดจนการโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอเพือ่ใหไ้ปถงึความรว่มมอืกนัของภมูภิาคอาเซยีน

• ประเทศไทยควรระบกุารสนับสนุนประเทศเพ่ือทาํงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผูนํ้าความคิดเหน็ท่ีสาํคญัเป็น

ตวัแทนทีมขบัเคล่ือนยทุธศาสตรป์ระเทศในระดบัอาเซียน

• ตอ้งการใหก้ารเจรจาเป็นรปูธรรม และมกีารดาํเนนิการองคร์วม เนื่องจากการเจรจาในอาเซยีนนัน้เป็นการเจรจาทีไ่มใ่ช่

ในระดบั กฎหมายแต่เป็น mutual recognition เพราะฉะนัน้ในการปฎบิตังิานยงัเกดิอุปสรรคอยูม่าก
• ประเทศไทยตอ้งแสดงความเป็นผูนํ้าของเวทอีาเซยีนเพราะในปัจจุบนัประเทศไทยมสีว่นแบง่การตลาดเครือ่งสาํอางที่

ใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีนและเป็นฐานสาํคญัของผูผ้ลติเพือ่สง่ออกไปยงัประเทศต่างๆ

• ควรมคีวามรว่มมอืระหวา่งกระทรวงกบัภาคอุตสาหกรรมเพือ่ทบทวนและตดิตามความตกลงอาเซยีน



คาํถามประกอบการเกบ็ข้อมลูประเดน็

บทบาทเชิงรกุในเวทีอาเซียนจาก

ผูท่ี้เก่ียวข้อง

Thank you
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